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Інститут вищої освіти Шанхайсько-
го університету оприлюднив черго-

вий рейтинг, який вважається одним 
із найавторитетніших рейтингів ви-
щих навчальних закладів. Жоден із 
українських вишів до нього не потра-
пив. Перше місце в списку 500 кращих 
вузів світу, як і минулого року, посів 
Гарвардський університет. У трійку 
кращих потрапили також амери-
канські Стенфордський університет, 
який за підсумками минулого року 
був третім, і Массачусетський техно-
логічний інститут, який займав чет-
верте місце в рейтингу 2010 року, по-
відомляє «Дело». Як і торік, у топ-10, 
крім американських вузів, потрапили 
лише два британських — Кембрідж, 
який зберіг своє п’яте місце, і Ок-
сфорд — на тій же 10-й позиції. Кра-
щим університетом континентальної 
Європи визнана Швейцарська вища 
технічна школа Цюріха (ETH Zurich), 
яка зайняла 23 місце. 
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Події
ОФІЦІЙНО 

На Волині третина заявленого 
ПДВ підлягає автоматичному 
відшкодуванню 

За червень волинські платники 
ПДВ заявили  до відшкодуван-

ня 27,3 мільйона гривень ПДВ. Ав-
томатичному відшкодуванню під-
лягають 7,4 мільйона гривень або 
майже третя частина суми. Про 
це повідомили у відділі контролю 
за відшкодуванням податку на до-
дану вартість ДПА у Волинській 
області.

Тенденція 30-відсоткового ав-
томатичного відшкодування в об-

ласті утримується вже кілька міся-
ців поспіль, і під ПДВ-автоматику 
підпадають підприємства реаль-
ного сектора економіки.

До речі, з часу запровадження 
відшкодування в автоматично-
му режимі сума ПДВ на Волині, 
що підлягає такому поверненню, 
стрімко зростає. Якщо у березні 
вперше автоматично відшкодува-
ли 73 тисячі, то нині це понад сім 
мільйонів гривень.

Надто дорого коштує узаконення 
піщаного кар’єра

Як розповів «Відомостям» началь-
ник відділу оперативного еколо-
гічного міжрайонного контролю 
екоінспекції у Волинській області 
Анатолій Штондін, в кожному 
районі є несанкціоновані піщані 
кар’єри, де незаконно беруть пісок. 
Таке самовільне користування над-
рами завдає великої шкоди довкіл-
лю, адже площа порушених земель 
щороку збільшується: якщо цього 
року вона становить, скажімо, 
півгектара, то наступного — вже 
гектар. У результаті утворюються 
котловани, потім туди починають 
стихійно звозити сміття.

Працівники екоінспекції прове-
ли журналістам екскурсію на одне 
з таких місць несанкціонованої 
розробки піску, що знаходиться у 
Володимир-Волинському районі на 
території військового полігона. Ви-
дно, що на території площею понад 
гектар давно видобувають пісок. 
Адже частина кар’єра вже поросла 
травою, а інша — ще у свіжих кот-
лованах. Збоку помітно сліди від ло-
пати, мабуть, вранці чи ввечері тут 
якраз хтось «промишляв». 

Як повідомив інспектор Держав-
ної екологічної інспекції у Волинській 
області, який є відповідальним з 
контролю за дотриманням природо-
охоронного законодавства на тери-
торії Володимир-Волинського райо-
ну та міста Володимир-Волинський 
Віктор Голіч, самовільні розробки 
проводяться на землях, які залиша-
ються у підпорядкуванні Міноборо-
ни та перебувають у користуванні 
військової частини А2331.

— Таких земель за згаданою вій-
ськовою частиною закріплено близь-
ко п’яти з половиною тисяч гектарів, 
— розповідає про проблему Віктор 
Мечиславович. — Більшість із них 
не використовується за цільовим 
призначенням — уже давно ніхто 
тут жодних військових навчань не 
проводить. Крім того, користувач не 
в змозі забезпечити охорону тери-
торії. Через це тут й утворився цей 
кар’єр. Минулої осені спеціальна ко-
місія райдержадміністрації провела 
інвентаризацію земель, закріплених 
за військовою частиною. Відповід-
но до її висновку, на площі близько 
1200 га землі використовуються або 
не за цільовим призначенням, або 
нераціонально. Зважаючи на це, го-
лова облдержадміністрації видав 
розпорядження про передачу близь-
ко 1300 га в землі запасу району. 

Таке рішення, на думку Вікто-
ра Голіча, є правильним, адже тоді 

можна було б здійснювати на за-
конних підставах розробку родо-
вища піску або використати землі 
для сільськогосподарських потреб. 
Одначе розпорядження було оскар-
жене військовою прокуратурою, і 
поки справа вирішується в судах, із 
території й далі вивозять пісок. 

Екоінспектор каже, що це не єди-
не місце забору піску — на землях 
Міноборони є ще кілька таких. 

— Ми часто спільно з земельною 
інспекцією та правоохоронними 
органами проводимо тут рейди, — 
продовжує Віктор Мечиславович. 
— З початку літа вже шість осіб при-
тягнуто до адміністративної відпо-
відальності, накладено штрафів на 
три тисячі гривень. 

Але екологи впевнені, що лише 
одними рейдами питання не вирі-
шиш, адже штрафи за самовільне 
користування надрами мізерні: 102 
грн. — для фізичних і 238 грн. — для 
посадових осіб (за статтею 47 Кодек-
су України про адміністративні пра-
вопорушення). Стаття 52 за псуван-
ня земель передбачає більші суми: 
до 1360 грн. для фізичних осіб і до 
1700 грн. — для посадових. 

 — З тих п’яти з половиною ти-
сяч гектарів півтори тисячі перебу-
вають у користуванні «Львівського 
військового лісокомбінату», — веде 
далі екоінспектор. — Там також про-
водилися перевірки, які визнали 
таке господарювання незадовіль-
ним. Була пропозиція передати ці 
ліси у відання Державного агентства 
лісових ресурсів. Одначе Міністер-
ство оборони не хоче поступатися.

Та, як виявилося, навіть якби ко-
ристувач захотів узаконити кар’єр, 
це було б не так просто. Адже треба 

пройти низку процедур і заплатити 
немалі гроші. 

— Щоб оформити всі докумен-
ти, а це геологічна розвідка, визна-
чення меж родовищ і затвердження 
запасів, отримання спеціального до-
зволу і так далі, — розповідає Ана-
толій Штондін, — потрібні чималі 
кошти — приблизно тисяч двісті, 
як не більше. — Сільські ради таких 
коштів не мають. Одначе Кодексом 
України «Про надра» передбачено 
право землекористувача на розроб-
ку корисних копалин місцевого зна-
чення для власних господарських 
побутових потреб глибиною до двох 
метрів без спеціального дозволу та 
гірничого відводу. Наприклад, ви-
користання піску для будівництва 
школи, дороги, тобто на потреби 
громади. Проте сільська рада не має 
права продавати цей пісок і заробля-
ти на цьому гроші. 

Сьогодні, каже Анатолій Штон-
дін, кожна сільська рада зацікавлена 
в тому, щоб узаконити такі кар’єри, 
однак, зважаючи на дорожнечу, це 
нереально. 

— Ми неодноразово піднімали 
питання перед Мінприроди, — роз-
повідає пан Анатолій. — Робили 
пропозиції щодо змін до законодав-
ства, та поки що до них не дослуха-
ються.

До речі, поки ми розмовляли, до 
кар’єра підійшли військові, мабуть, 
помітили на своїй території непро-
ханих гостей. Одначе прокоменту-
вати ситуацію та повідомити жур-
налістам, як часто вони затримують 
тут людей, що незаконно видобува-
ють пісок, відмовилися.

Людмила ШИШКО

МІСЦЕВИЙ ВИРОБНИК НЕ В ПОШАНІ 

Українців із «шенгеном» 
не пускають у ЄС
У МЗС України стурбовані тим, що громадяни країни, 
отримавши в польському посольстві шенгенську візу, 
не можуть потрапити з Польщі до інших країн ЄС. 
Про це повідомив директор департаменту інформа-
ційної політики МЗС України Олег Волошин, повідо-
мляє dt.ua. Він навів приклад, коли в громадян Украї-
ни виникають проблеми при спробі виїхати з Польщі 
до Угорщини. Хоча, згідно з візовим кодексом, грома-
дяни з шенгенською візою можуть безперешкодно 
пересуватися країнами Шенгенської зони.

22%
на стільки з початку року зросла вар-
тість золота на світових ринках. Поточ-
ний рік є одинадцятим роком зростання 
цін на цей дорогоцінний метал.

На Черкащині знайшли 
скіфське золото
Черкаські краєзнавці розкопали в кургані золоті 
прикраси скіфської доби. Експедицію організу-
вали Світлана Бессонова з інституту археології 
НАНУ й науковець Михайло Сиволап із Черкась-
кого національного педуніверситету. Вартість 
знахідки науковці не визначали. Розповідають, 
що такі знахідки не продаються. Умовно цінність 
можна визначити під час вивезення на виставки 
за кордон. Тоді визначають страхову суму, яка є 
й оцінкою виробів.

ФІНАНСИ 

ДОШКІЛЛЯ 

У трьох луцьких садочках 
відкриються додаткові групи 

На думку начальника міського 
управління освіти Олега Гре-

бенюка, це набагато ефективніше, 
ніж виставити кілька сотень дітей 
на вулицю.

— На початок літа в дитячих 
садочках Луцька виховується 9565 
діток. Так, дитсадків катастрофіч-
но не вистачає. Не охоплено ви-
хованням 1972 дитини. Ми нама-
гаємося витримувати певну межу 
з навантаженням груп. Але якщо 
зменшимо наповнення групи до 
встановленого нормативу, то кіль-
кість діток, які не відвідують са-
дочок, зросте щонайменше вдвічі 
— до чотирьох тисяч малят. Тому 
в садках, якщо є можливість, став-
лять додаткові ліжечка, шафки, 
столики. 

Додаткові групи в луцьких са-
дочках відкриваються щороку. В 
управлінні освіти кажуть, що це 
серйозна проблема, бо ж ідеться 
про підготовку дітей до школи. 
Якщо у яслах ще можна пограти-
ся з 35 малюками, то в підготовчій 
групі потрібна інтенсивна робота з 

дітьми. 
— Ми не можемо зараз говори-

ти про відкриття нових навчальних 
закладів, бо не те фінансування, а 
додаткові групи таки з’являються. 
Сподіваюся, що цього року по-
чнеться будівництво 27-ї школи 
та 40-го садочка на триста місць 
у 55-му мікрорайоні. Щоправда, 
завершать його років за два-три. 
Крім того, з першого вересня ми 
додатково вводимо три групи.

Ірина КОСТЮК

РЕЙТИНГИ 

Березовий сік із Маневицького 
лісгоспу можна знайти лише в Польщі

У топ-500 найкращих 
вишів Україна не 
фігурує

Банк Фірташа винен Нацбанку 
7 мільярдів

Заборгованість банку «Надра» 
перед Національним банком 

становить 6,847 млрд. грн., що 
«становить 37% від зобов’язань 
фінустанови». Про це йдеться в 
повідомлені НБУ.

За даними Нацбанку, сума 
зобов’язань банку «Надра» на 
перше липня 2011 року становила 
18,505 млрд. грн.

Прес-служба повідомляє, що 
Нацбанком прийнято рішення 
щодо продовження терміну дії 
договорів по кредитах рефінансу-
вання до 27 липня 2016 року.  За 
даними регулятора, згідно з планом 
фінансового оздоровлення на 2011-
2016 роки, зокрема, передбачена 
капіталізація за участю приватного 
інвестора шляхом збільшення ста-
тутного капіталу — 3,5 млрд. грн., а 
також залучення субординованого 
боргу — 0,9 млрд. грн. Також перед-
бачається залучення банком коштів 
на умовах субординованого боргу 

від держави на 4,4 млрд. грн. Прес-
служба також нагадує, що згідно з 
постановою правління НБУ від 11 
лютого 2011 року №38, термін дії 
тимчасової адміністрації в банку 
«Надра» закінчився 12 серпня 2011 
року.  «Надра» розпочав діяльність 
у жовтні 1993 року, входить до гру-
пи найбільших банків України. З 
10 лютого 2009 року в фінустанові 
працює тимчасова адміністрація.

Активи банку на 1 липня 2011 
року становили 22,485 млрд. грн., 
кредити та заборгованість клієнтів 
— 25,105 млрд. грн., зобов’язання 
— 18,505 млрд. грн., статутний ка-
пітал — 3,89 млрд. грн., власний 
капітал — 3,98 млрд. грн.

У другому кварталі 2011-го 
банк провів додаткову емісію акцій 
на 3,5 млрд. грн. За її результатами, 
компанія «Centragas Holding AG», 
яку контролює український біз-
несмен Дмитро Фірташ, придбала 
89,97% акцій банку.

З кожним днем кар’єр збільшується у розмірах

Цього року літо багате на різно-
манітний овочево-фруктовий 

урожай. Запасливі господині мари-
нують, квасять, солять і солодять 
дари літа на зиму. А виробництва 
закруток у промислових масшта-
бах на Волині практично нема. В 
області працює шість консервних 
цехів, як правило, при держлісгос-
пах. Але їхня продукція спожива-
ється або винятково в районі, або 
відразу йде на експорт. 

Виявляється, продавцям ви-
гідніше завезти імпортний товар, 
аніж організувати доставку. На-
приклад, березового соку, яким 
славиться консервний цех Мане-
вицького держлісгоспу, в Луцьку 
не знайдеш. Натомість у сусідній 
Польщі його розфасовують по 200 
мл і продають в аптеках. 

— Цех працює з 1970 року, — 
розповідає його начальник Галина 
Зінич. — Загалом виготовляється 
22 види продукції. Починається 
сезон виробництва з березового 
соку. Сирець переробляємо у п’ять 
видів готового соку: чистий і купа-
жовані. Самі вирощуємо та закри-
ваємо щавель. Цього року робили 
чорничне варення та протерті яго-
ди. Проте виходить дуже дорогий 

продукт: собівартість чорничного 
варення — 18 гривень. Нині кон-
сервуємо кабачки й огірки. Зараз 
почнеться виробництво протер-
тих горобини, ожини та журав-
лини, яблучного соку. На підході 
помідори та гриби. Собівартість 
півлітри білих грибів — до 40 гри-
вень, а трилітрова банка соку вар-
тує 14-16 гривень.

З початку року підприємство 
виробило продукції на один міль-
йон 400 тисяч гривень, реалізува-
ло — на 650 тисяч. Одначе, зазна-
чає його керівниця, виробництво 
прибуткове. Рентабельність — до 
10%. Минулого року зробили в 
цеху косметичний ремонт, пере-
крили покрівлю. 

— Соки в основному відправ-
ляємо на Польщу. Овочеву групу 
та купажовані соки постачаємо 
в школи та дитсадочки району, 
— продовжує Галина Федорів-
на. — Потужності цеху великі, та 
оскільки нема великого ринку збу-
ту, фактично працюємо тільки під 
замовлення — приблизно на 50%. 
Хоча два роки тому працювали з 
Харковом, то овочеву групу дуже 
добре брали. Проте той супермар-
кет, із яким ми співпрацювали, за-
крився. У Луцьку не продається. 
Щоб окупити витрати на тран-
спортування, треба везти, при-
міром, тисячу банок соку, тоді як 
супермаркети замовляють тільки 
50-100. Кажуть, що наша продук-
ція дорога. Втім, польський замов-
ник дає і передоплату, і власний 
транспорт. Тож нам вигідніше від-
правити на експорт. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

Тому й беруть пісок стихійно — хто хоче і скільки хоче


